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Nieuwsbrief AHC juli 2021 
 

 

 

Wist je dat… 
❖ AHC vanaf 2023 een nieuwe hoofdsponsor heeft: “Cornelissen Installatietechniek”? 
❖ vrijdag 17 september er een “wie hockeyt er mee?” wordt georganiseerd? 

❖ de slotdag een daverend succes was? 
❖ ook dit jaar er weer AHC Summervibes zijn? 
❖ het hockeyshirt omgewisseld kan worden op 

- vrijdag 3 september van 16.00 tot 18.00 uur en 
- zaterdag 11 september van 9.30 tot 12.00 uur 

❖ Charlotte Cornelissen bereid is toe te treden als bestuurslid Horeca?  
❖ het obligatie plan groen licht heeft gekregen op de ALV? 

 

ALV 29 juni 2021 
Op 29 juni 2021 heeft een Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Wederom online. Op de 
agenda stond onder meer het nieuwe bindingsmodel van de KNHB, de benoeming van nieuwe 
bestuursleden (zie hierna meer) en een nader toelichting op het obligatieplan om vervanging van 
veld 1 mogelijk te maken. Met name met betrekking tot het obligatieplan is er veel interactie 
geweest met de leden. Uiteindelijk hebben de leden ingestemd met het uitrollen van dit plan.  
  

Nieuwe bestuursleden  
Op de ALV van 29 juni zijn de bestuursleden Alexander Bloembergen (voorzitter), Robert Rijpstra 
(secretaris) en Jan Geerkens (Penningmeester) afgetreden. Ze zijn vervangen door respectievelijk 
Robbert-Jan van Rees, Tony van Wijk en Wouter van Rij. Inmiddels is ook Charlotte Cornelissen 
bereid gevonden als bestuurslid Horeca toe te treden. Zij zal in de aankomende ALV worden 
voorgedragen. Het bestuur ziet er dan als volgt uit: 
  

❖ Robbert-Jan van Rees (voorzitter) 
❖ Tony van Wijk (secretaris) 
❖ Wouter van Rij (penningmeester) 
❖ Victor van der Elburg (TC-jeugd) 
❖ Eric de Geus (accommodatie) 
❖ Charlotte Cornelissen (horeca; aspirant) 

  

Vrijwilligers gezocht 
De club kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Voor sommige vacatures willen we in het bijzonder 
jullie aandacht vragen en oproepen je aan te melden: 
  

❖ Lustrumcommissie  
❖ Communicatie Commissie 
❖ Wedstrijdsecretaris 

 

 

https://www.ahcvelp.nl/site/Default.asp?option=51&nieuws=723
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Voorstelronde nieuwe hoofdsponsor  
Als ouder van 2 kinderen die in de jeugd bij AHC hockeyen was ik al betrokken bij deze mooie club! 
Nu gaan wij dit ook op een hele andere manier doe: vanaf volgend seizoen worden wij met ons 
bedrijf, Cornelissen Installatietechniek, hoofdsponsor bij AHC. 
 
Wie zijn wij:  
Wij zijn een familiebedrijf dat al ruim 114 jaar bestaat. Wij leveren diensten voor de woningbouw in 
de ruimste zin van het woord. Service staat bij ons hoog in het vaandel. In al die jaren is ons 
klantenbestand via mond-tot-mond reclame en het leveren van uitstekende service steeds verder 
toegenomen. Wij zijn gevestigd in Oosterbeek, maar ons werkgebied strekt zich uit van Zevenaar tot 
Wageningen en van Nijmegen tot Apeldoorn.  
 
De werkzaamheden die wij uitvoeren, kan onderverdeeld worden in de volgende disciplines: 
 

❖ Centrale Verwarmingsinstallatie aanleggen bij particulieren en kantoorgebouwen; 
❖ Service en onderhoud aan cv-installaties bij particulieren, kantoren en VVE’s; 
❖ Aanleg en reparaties aan gas -, water- en riolering leidingen; 
❖ Dakwerken, zoals bitumen, EPDM - Zinkwerken, zoals dakgoten en zinken daken; 
❖ Duurzame installaties, zoals warmtepompen en zonneboilers;  
❖ Sanitaire werkzaamheden; 
❖ Luchtbehandeling systemen;  
❖ Elektra installaties aanleggen in nieuwbouw en renovatieprojecten en het herstellen van 

elektra storingen bij particulieren. 
 
Graag helpen we jullie verder met één van bovenstaande disciplines of langs de lijn, 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Daan Cornelissen 
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Slotdag 3 juli een succes! 
Mooi weer, heel veel aanmeldingen en vooral een heel gezellige dag! 

 

De activiteiten van de zaterdag ochtend werden verzorgd door de JJC. Er waren veel 

(hockey)spelletjes en een afsluiting met BBQ. 

 

 
 

In de middag was er een Maharadja Streethockey clinic voor de C en D jeugd. 

 

 
 

In de avond waren de A + B jeugd, de senioren en vrienden van AHC aanwezig voor een borrel en 

BBQ.  

Allen bedankt voor deze heerlijke dag, op naar seizoen 2021-2022! 
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AHC Summervibes 
Ook dit jaar zijn er weer AHC Summervibes. Aangezien er genoeg kinderen en 
volwassenen rondlopen op AHC die in de zomer af en toe nog lekker willen 
hockeyen worden er trainingen georganiseerd waarvoor je jezelf kan inschrijven. 
Het assortiment waaruit je kan kiezen is breed. Het is voor diegene die lekker even 
met hockey bezig willen zijn, voor diegene die fanatiek willen trainen en voor diegene die misschien 
wat meer aandacht willen om beter te worden. Er zijn Fun Trainingen, Talent Trainingen en Special 
Trainingen. De trainingen starten vanaf 17 juli tot en met 14 augustus. Aanmelden kan (op de dag 
zelf) via ahc.hockeyvibes@gmail.com. 
  

Open Middag Jongste Jeugd 17 september 
‘AHC; wie hockeyt mee’? 

 

Op vrijdagmiddag 17 september 2021 wordt er op AHC, in samenwerking met Stichting ‘Ik buurt 

mee!’, een sportinstuif voor kinderen van 5 t/m 12 jaar georganiseerd. Het is voor kinderen die al op 

hockey zitten maar ook voor vriendinnetjes, vriendjes, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes. Kortom 

voor ieder kind tussen 5-12 jaar. Met aansluitend een BBQ voor de ouders van 17.00-20.00 uur 

(tegen betaling).  

Aanmelden voor de BBQ graag per mail: ahcjongstejeugd@ahcvelp.nl. 

 

Het wordt een middag vol met (hockey)plezier: een springkussen, spelletjes, lekkernijen en uiteraard 

ook (hockey) gerelateerde spelletjes.  

 

Sponsoring van deze middag gebeurt door Stichting ‘Ik buurt mee!’ (een platform voor 

inwonersinitiatieven in de gemeente Rheden) waarbij flink wat inwoners en leden van AHC hun 

bijdrage van €7,50  of meer hebben ingelegd tot een totaalbedrag van € 1032 euro!  

 

GEWELDIG DAT DIT GELUKT IS EN WELKE GULLE GEVERS VERHOGEN HET BEDRAG NOG TOT HET 

AANGEVRAAGDE BEDRAG VAN 1500 EURO (zie site ‘Ikbuurtmee’)?  

 

Dankzij deze bijdragen kunnen wij deze middag mogelijk maken, hartelijk dank hiervoor.  

 

Zeg het voort tegen alle niet hockeyers en de vrienden van uw kinderen. 

 

Met sportieve groet, de vrijwilligers van deze middag 

 

 

 

********* 

https://www.ahcvelp.nl/site/Default.asp?option=51&nieuws=723
mailto:ahc.hockeyvibes@gmail.com

